
Maşină de tocat

Daily Collection

 
Putere nominală 450 W

Putere maximă 1600 W

1,7 kg/min

 
HR2709/20

Tocare de înaltă performanţă, design ultra compact
Motor superior pentru până la 1,7 kg/min cantitate tocată

Această maşină de tocat carne compactă Philips este concepută pentru a-ţi economisi un spaţiu semnificativ în

bucătărie, atât în timpul utilizării cât şi al depozitării. În acelaşi timp, poţi toca în cantităţi mari, graţie motorului

robust şi cuplajului din metal.

Precizie puternică

Motor puternic cu putere nominală 450 W şi putere maximă 1600 W

Capacitate de tocare de până la 1,7 kg într-un minut

2 discuri de măcinare igienice din oţel inoxidabil (5, 8 mm)

Fiabilitate excelentă

Cuplaj complet metalic pentru maşină de tocat de mare putere

Accesoriul de tăiat igienic din oţel inoxidabil rămâne ascuţit

Dispozitiv de protecţie a motorului

Fără efort

Accesorii pentru umplerea cârnaţilor 12 mm (subţire) şi 22 mm (gros)

Accesoriu pentru curăţare inovator, cu 2 laturi

Alimentare automată uşoară pentru tocare fără efort

Cuţit şi şurub cu auto-corectare pentru un ansamblu întotdeauna corect

Uşor de transportat graţie mânerului integrat



Maşină de tocat HR2709/20

Repere

Motor puternic

Putere nominală 450 W, putere maximă 1600

W pentru a toca rapid şi uşor.

Capacitate mare

Capacitate de tocare de până la 1,7 kg într-un

minut.

2 discuri din oţel inoxidabil

2 discuri de măcinare igienice din oţel

inoxidabil (5, 8 mm)

Cuplaj mecanism complet metalic

Cuplajul mecanismului complet metalic este

conceput să reziste la tocare de mare putere.

Cuţit igienic din oţel inoxidabil

Accesoriul de tăiat igienic din oţel inoxidabil

rămâne ascuţit.

Dispozitiv de protecţie a motorului

Protecţie motor TCO pentru durată lungă de

viaţă a produsului.

Pâlnii pentru cârnaţi

Cele două accesorii pentru umplerea cârnaţilor

de dimensiuni diferite îţi permit să obţii diferite

tipuri de rezultate. Utilizează accesoriul de 12

mm pentru rezultate ce oferă cârnaţi mai subţiri

sau pe cel de 22 mm pentru rezultate ce oferă

cârnaţi mai groşi.

Accesoriu pentru curăţare inovator

Accesoriul pentru curăţare inovator, cu 2 laturi

reduce cu 50% timpul de curăţare. După tocare,

fixează pur şi simplu ecranul de tocare

pe dispozitivul de curăţare şi clăteşte sub jet

de apă. Fără curăţări anevoioase şi orificiile

înfundate ale ecranului!

Alimentare automată uşoară

Alimentare automată uşoară pentru tocare fără

efort.

Piese auto-corective

Cuţitul poate fi asamblat corect numai pe

şurubul de alimentare.

Mâner încorporat

Uşor de transportat graţie mânerului integrat.

Sigla Philips Ecologic

Produsele ecologice Philips pot reduce

costurile, consumul de energie şi emisiile de

CO2. Cum? Acestea oferă o îmbunătăţire de

mediu semnificativă în una sau mai multe

domenii focale ecologice Philips – eficienţă

energetică, ambalare, substanţe periculoase,

greutate, reciclare şi casare şi fiabilitate pe

viaţă.



Maşină de tocat HR2709/20

Specificaţii

Accesorii

Inclus: Dispozitiv de curăţare, Pâlnie pentru

cârnaţi

Design şi finisaj

Culori: Alb/Gri prăfuit

Material lamă: Oţel inoxidabil

Materialul accesoriilor: Oţel inoxidabil

Material corp principal: Plastic ABS

Specificaţii generale

Număr setări de viteză: 1

Specificaţii tehnice

Lungime cablu: 1,0 m

Frecvenţă: 50 Hz

Alimentare: 1600 W

Greutate şi dimensiuni

Diametru pâlnie pentru cârnaţi: 12, 22 mm
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